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Suomi on kansainvälistymässä, menossa Eurooppaan vähän samaan hapuiIevaan tapaan kuin hautaus-

urakoitsija Mauno Kuusisto
haikaili taivaasta laulaessaan kaupungista, josta on
kuullut. Samaan aikaan
käyttöinsinoörien mattakengät ja sukkamakkarat
saavat aivan erityisen huomion kertakäyttöekonomeilta ja maakuntalehtien
maailmaa nähneiltä naistoi-

mittajilta. Mannekiinikoulun johtajattaret häpeävät,
kun halikkolainen pienviljelija tai salolainen rakennusmies ei omaa ranskalai-

sen aatelismiehen etikettirepertuaaria. Alypäät katsovat pitkin pinocchiomaista
nenänvarttaan yhä sankem-

min joukoin "huonoa englantia" puhuvien (termi jonkun Donnerin) kansalaisten
ryntäämistä ulkomaa-nimi-

Samassa sarjassa soutaa

siirtolaiset. Miesten luorna

ja huopaa myös Eeva Jokisen ja Soile Veijolan, "oppineen" naisairokaksikon,
kirja Oman elämän turistit

todellisuus jyrää heita koko

(VAPK 1990), jota sosiolo-

toturistin. Turistin toiveet
tiedetään ja vain niihin va-

git näyttävät pitäneen sekä
hauskana että turistin kuvaa

luovana. Olen sekä hauskuudesta että kuvan oikeellisuudesta eri mielta. Kir-

joittajat korostavat "yllättävän" (?) paljon intellektuellin rooliaan. He ovat joutunee[ "tekeytymään turisteiksi", kuten he asian ilmaisevat. Rutinoituneempi
matkailija alahtaisi jo tässä
kohtaa. Heidän ei nimittäin
tarvitse edes intellektuelleina tekeytyä turisteiksi.
Kohdemaa ja sen ns. turisti-

hyvin münchhausenmaista.

kakkosluokkaan.

nähdä itsensä ulkopuolisin

silmin." Tahan toimittaja
Matti Tiihosen oivallukseen
voi miehen paikalle vaihtaa
sumtta sosiologi-sanan.

Minulle tuo turistiuden

teen luulisi olevan emansi-

patoristen tutkijoiden sil-

"Hyväpalkkainen pohjoismainen mies saattaa

on

osoittaa

Türistius saattaa olla rikkaan miehen ainoa hetki

toiseus ei ole vain teoreetti-

että suomalaisilla ei ole it-

kritiikki

raudutaan myymään jotain
sopivaa lievikettä. Kohdemaassa ei pääsäänlöisesti
puhuta suomea, joten hyväpalkkainenkaan mies ei voi
omaksua kotoista arvovallaansa, kun hänen kielensä

Turistius on ennen kaikkea
TOISEUTTA. jonka kasit-

manKantaman paassa.

riste.ja. Siksi tuo

teen määritelleet keskiver-

set palvelut sen määrittävät.

seen paikkaan. He puhuvat,

setuntoa, ja tarkoittavat,
että he häpeävät massatu-

elämän ajan. Kohdemaan
alkuasukkaat ovat etukä-

hetken ajan kokea toiseutta,

jos han myöntää olevansa
turisti. Yleensä toiseus on

ja

nen käsite, vaan hyvin kokemusperäistä ja hyväksyttyä. Vain kerran se on murtunut. Jouduin "suvun vanhimpana" viemään sisaren-

tyttäreni alttarille

eräässä

kreikkalaisessa turistipyydyksessä. Hetkessä olin
pikkukaupunkilaisille "Un-

cle Seppo",

Halua nostaa itse itsensä

vähäosaisten

pois tuosta massasta, sillä

ominaisuus. Ensimmäinen

enkä oikein siis turisti. Mut-

turisti on

eli hyväpalkkainen määrit-

ta en kuitenkaan paikalli-

telee toisen ominaisuudet ja

nenkaan, vaikka päivittäin
jouduin elämänk u m ppanini
kanssa vastailemaan kuulumisiin tuhkatiheään. Kiusaannuin, kun en ollut paik-

haukkumasana.
Se on katteeton yleistys samaan tapaan kuin väite, että
kaikki parturit ovat huoria
tai kaikki mustalaiset myyvät viinaa.
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syrjittyjen

liikkuma-alan.
"Toisia ovat tietenkin naisel. myös lapset. homot. ri-

kolliset, sairaat,
L99

vanhat,

sukulainen,

kakuntalainen mutta

en

Tutki jat olivat "intellektuel-

ria aavikolla.

Pulosirt

leina rniltei kokonaan vält-

määri ttelemättÖrnyyteen. Ja

tyneet aiemnrilta kokemuk-

nelr nul)älanssi-illall inen tai
kreikkalainen ilta. Parasta.

mikäJrä sen pahempaa kes-

silta suomalaisista seuramatkoista". '[tlsin he toteavat "ainoan kokemuksen ol-

mitä luullaan

leen Jaltalle tehty rnatka
kriittisten (sic) yhteiskunta-

n'rerkiksi Mallorcan sAaren
erityisherkkua. Siita on ai-

töpuolisille ihmisille, silla
paikalliset kamiakit (ratto-

tieteiclen

van turha yrittaa repiä yl-

kunssa". l\4iten kriittisili

häisen

pojat) eivätkä oikein rnuutkaan voineet pit:iü hei-

sitä silloirr oltiinkuan. Lenin

jakoja tai etsiä porsaan Iikaisuusmerkityksia. Se on
perinneruokaa siinä kuin

m1üskiiän

lulisli.

ki luokkaiselle ihmiselle.

'l'uo edella mainittu sukulaisuussul.rrle oli "kohtalokas" myös onran sukuni tyt-

varjelkoon'i

tä

minkäänlaiserr lomarrrrnanssin osapuolt:na. Riistan roolia ei enää ollut. Sanoin kohtalokasta. sillä so-

opiskelijoiden

Paul Theroux'n Suuressa

junamatkassa lyhytaikainen matkakumppani Moles-

orlh. joka r ihaa

istanbulilai-

turistiksi
määritellyn haluavan. Porsui ()n )ksinkerlaisesli esi-

ja alhaisen pseudo-

meidän maakuntaruokamn.re. Aina tosin voidaan leikitella sanojen porsas ja

siologi.,rnme esil mmärr'1 s
kertoo, että naisten seuramalkailumolirautiu liittyy

tu ristisla
nähtävyyksien katselua, toteaa. että hän haluaa vain
istua. "Minä haluan imeä it-

l,,mar,,tttunsseihin {sivistynyt eulemismi, oletan). Ja

seeni sen maan, jossa olen."
Turisti siis saaltaa olla jotu-

si?

jos näyttää silta, etta naistu-

kin muutakin kuin ylapaas[ään kurva 1u alapäüslään
märkä olento. No. sitähän
mieltä ovat kirjoittajatkin.
He näkevät turismin ydin-

aina kääntää henkilokohtai-

oleurukseksi tirkistelyn,

Partanen kutsui humalaa

risti lahtee

matkaan yksi

paikku mär'künä. niirr rrries

lähl.e suu kuiruna. viinaa
ju,rrrtuun. Errrrakkolrrrrloisla
kootaan tyyli. V-tyyli.
Kun näistä kahdesta V:stä
lährletään lrr,rmaarr luristin
kuvaa ja niistä pidetään lujasti kiinni. niin tutkimuksena tässä on kysyrnys sarnasta kuin silloin, jos joku
vlittaisi laslen vär'it1 ski rjarr
\

äritlämislä taileeksi. Tosirr

rr

loka on

porsastelu samanl aisuutlella. mutta voiko sitä luonnehtia sosiologiseksi analyysik-

Tietenkin porsastelun r ui

seksi karnevaaliksi. mutta
se alkaa olla jo kaikkeen
"sopiva" kielikuva. Vahan
salnaan tapaan kuin Juha

jaistoirnintaa.

kt;yhan miehen oopperaksi.

Mutta sitähun on koko rnoclerni urbaani elämä. kuten

Tosin olen oppinut senkin

suurkaupungin runoilija

luurisla hiukan konkreettisempana kuvana sängystä

si

välimerelli sestä machokult-

Baudelaire jo yli sata vuotta
sitten totesi. Silmän ylivallako luristin erottaa jostain

Siella kun tiedetään, kenel-

muusta? Emme me arkena-

lä on tahtipuikko. Saarelta

koyhan miehen oopperana.

\eijolu toteaa omässa lyiis-

kaan osallistu

kaikkeen,

kylla loytyisi kurner al istisia

siän (Turismin rräyllämöl ja
kul issit. Alkoh,rlipoliittisen

mitä ympärillämme näem-

perinteitä. multa ne eir äl
taas sopisi "esiymmär:ryk-

tutkimuslaitoksen tutkimusseloste 179. 19BB), että

tutkinruksen olisi voinut paketoirla pelkkean teoriapa-

periinkin. Ellei teoria vastaa totlellisuutta. niin muulettukuon totle[lisuutta tai
valittakoon havainnot serr
rnukaan, että teoria pitää.

rne. Tuo voyeurismin korostaminen on tarpeen, jotta tekijät saavat väännettyä 1omasta karnevaalin.
Se, että porsasjuhlissa
syöclään porsasta, juovutaan
tai jopa porsastellaan, ei tee

porsasjuhlista vielä karnevaalia. Kysvmyksessä on
sama asia kuin berberiate200

seen".

Entäs silten mielen ja
ruumiin kuri'? En usko serr

olevan erilaista Junttilan
yhteissaunassa kuin beach-

i1l:i. 0lipa sitten kyseessä
i

ntellektuelli tai lr.ristillisen

Liiton miessektio. Molemmilla tuntuu tuo seksuaaliALKOHOTIPOL]TI]KKA
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suus pursuavan kaikesta.
Siinä, missä jalkimmainen
joutuu synnintuntoon, sosiologit näkevät karnevaalia. "Itse turistiasukin - bikinit, kultakimaltavaiset to-

maailmastaan erityisesti.

pit, sandaalit, shortsit - vihjaa karnevaaliasun tavoin
ruumiillisiin nautintoihin ja
seksuaalisiin haluihin. Se ei

ole kysymys muusta kuin

korosta kantajansa henkisiä

Miten he näkevät, tuntevat,
eläytyvät ja ajattevat. Tietämättömyyttä jonkin tuotteen
merkityksesta kayttajalle.

Ei

niissäkaän tuomioissa

halusta hallita ja vallita.
Totta kai tämän päivän turismi on kulutusta, mutta
samaan aikaan se on elä-

ostamaan paketissa muita
palveluksia. Nain ollen oppaan silmien alla liikkuvat
enää avuttomat. hullut ja
humalaiset. Kovin hyvää läpileikkausta he eivät anna
koko joukosta, mutta sitakin
paremmin ehkä esiymmärryksen mukaisia todisteita.
Minulle tulee tästä oppineesta teoksesta mieleen tarina, jonka joskus lapsena

Almgren, mutta lopultakin
kaiken takana keikkuu il-

mysten tuottamista. Eikö
talltiin turismia olisi ollut
hedelmällisintä lähestyä
esimerkiksi avantgarden ja
kitschin käsittein. Vaikeutena olisi vain ollut se, että
oppineisuuden Iisäksi tutki-

metty Platon. Todellisuus

muskohde olisi vaalinut asi-

nähnyt

jakaantuukin aistein havaittavaan harhaan ja toiseen,
jota eivät tavalliset kuolevaiset havaitse. Jälkimmainen on perustavaa laatua
oleva sfääri. Siihen pääsee

antuntemusta. Ensinnäkin
ihmisistä, jotka heittäytyvat

elävää eläintä. Mutta kerran
hän lähti ulos ja näki käpy-

turisteiksi,

linnun.

kasiksi vain

symboliikan tunteva sosio-

teesta konkreettisena kohteena eikä vain siitä repäis-

logi. Teot kavaltavat. Yliym-

tynä rantana ja ravintolana.

märtäjät tuntevat tekojemme motiivit paremmin kuin
me itse. Türisti on kolonisoi-

Kolmanneksi matkailusta

tu.

myksen" osalta on syytä todeta, ettei oppaiden ns. päiväkirjoja voitane pitaa

ominaisuuksia."

Ensin luulin. etlä oppi-

isänä näissä

näkijöiden
pohdinnoissa olisi lupaava
seksuaalifilosofimme Esko

tekojemme

Tämä massaturismin Vtyylinen tutkimus tuo mieleen sen, mitä roskakulttuu-

rin "puolestapuhuja"

Mar-

gareta Rönnberg väittää sen

alueen kriitikoista. Hän sanoo heidän osoittavan suunnatonta tietämättömyyttä.
Tietämättömyyttä lapsista
yleensä, heidan elämäntilanteestaan ja kokemus-
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eräänlaiseen

ja

kuulin radiosta. Se kertoi
pojasta, joka luki lukemasta
päästyään kaiken mahdollisen eläimistä, mutta kertaakaan tuo lukutoukka ei ollut

käynyt ulkona eikä ollut
ensimmäistäkään

Kirjanoppineelta

turvalliseen
keskiluokkaiseen seikkai-

menivät sekaisin nokat ja
sarvet, hännät ja pyrstöt, ja

luun. Toiseksi matkakoh-

kuinka ollakaan hän oli tuntevinaan oksalla istumassa

mukavaan

teollisuutena.

Tiron kolmannen "tietä-

vankkana lähteenä. Tana
'" harpalvana nrmlllaln yna

sarvikuonon.
Tässä on käynyt samalla
tavoin. Joskin ilmeisesti tarkoituksella. Vaikka ennakkoluulot tai halveksunnan
tavallisia ihmisia kohtaan
osoittaisi kuinka oppineesti, ne pysyvät ennakkoluuloina ja halveksuntana. Jos
juoppo osaa selittää huma-

tämän vuoksi matkanjärjes-

lansa millä tahansa, niin
suomalainen alkoholitutkija selittaa kaiken humalal-

täjät ovat olleet pakotettuja

la. Vai?

vempi ihminen turvautuu
heidan palveluksiinsa. Jo

myymään seuramatkakoneessa pelkkia tuoleja, ilman että turisti sitoutuisi
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